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SimPal-T40S Smart-Home kontroll 
Täname teid meie toote: SimPal-T40S ostu eest.  

 

SimPal-T40S on lihtne smart-home süsteem, millel on kodu 

voolukontrolli, temperatuuri monitoorimise, sissetungialarmi ning 

automaatse voolukasutuskontrolli ja muud funktsioonid.   

 

Seadmega on kooskasutatavad juhtmevabad uksemagnetid, PIR 

detektor, suitsuandurid, üleujutusandurid ja muud seadmed; FSK 

protokolli kasutav juhtmevaba andmeedastus võimaldab andurite 

kasutamist pikemalt distantsilt ning vähemate segajatega.  

 

Põhiseadme pistikuga saab kasutada temperatuuriandurit mis edastab 

temperatuuriandmeid ja mida saab kasutada termostaadina; ühendades 

lisaks alamseadme voolupesa, saab kontrollida mitut seadet, kasutades 

vaid ühte SIM kaarti.  

 

Voolupesaga ühendatud juhtmevaba anduri kaudu saate näiteks 

kojujõudmise ajaks tuled juba eelnevalt süüdata.  

 

Kõik teenused ja funktsioonid peavad olema toetatud kasutatava GSM 

võrgu ja SIM kaardi poolt.   

 

Kasutusjuhend on mõeldud mudelile SimPal-T40S. 
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1. Muretsege kohalikult GSM võrgu teenusepakkujalt 

GSM SIM kaart ning sisestage see seadmesse. SIM 
kaardi numbrile viidatakse käesolevas juhendis 
edaspidi kui SimPal-T40S numbrile.  

2. Aktiveeritud peab olema Caller ID Presentation 
funktsioon ning keelatud peab olema SIM kaardi PIN 
kood.  

 

Ohutusnõuded 

 Seade on mõeldud kasutamiseks kodus või kontoris. Ärge kasutage 
seda tööstuslike jms seadmetega nagu näiteks suure võimsusega 
soojapuhurid või külmikud.  

 Kontrollige enne seadme kasutamist ala mobiililevi olemasolu, 
vastasel juhul ei saa te seadet kasutada.   

 Seadmega ühendatud seadmete voolutarbimine ei tohi ületada 
3600W ning vool ei tohi ületada 16A. 

 Elektriseade mille voolutarbimine on suurem kui 1500W peab olema 
maandatud.  

 Ärge tekitage kahe pistiku vahel lühist.  
 Ärge katsuge pistikut kätega või metallist objektidega.   
 Seade on mõeldud kasutamiseks siseruumides. Ärge kasutage 

märjas, niiskes, kemikaaliderohkes või tolmuses keskkonnas.  
 Kaitske seadet rappumise ja kukkumise eest.  
 Hoidke seade ja selle osad eemal laste käeulatusest.  

 

Tootjavastutus 

1. Tootjal on õigus tootmises olevaid seadmeid ja kasutusjuhendit 
muuta ja täiustada ilma sellest eelnevalt teavitamata.  

2. Uusima tooteinfo leiate veebilehelt: http://www.simpal.cn.   
3. Tootja ei vastuta toote ebakorrektse kasutamise eest. 
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4. Tootja ei vastuta toote kasutamisest põhjustatud kahjude või 
kahjustuste eest.  
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1.1 Pakend sisaldab  

 

1.2 Pistiku kasutamine 

 

1.1 Pakend sisaldab 

GSM voolupistik 

1 tk 

Temperatuuriandur 

1 tk 

Kasutusjuhend 

1 tk 

1.2 Pistiku kasutamine 

Joonis 1 SimPal-T4 kirjeldus 

SIM kaardi pesa 

Voolu- 

indikaator 

GSM 

indikaator 

Vooluväljund 

M nupp 

Temp.  

andur 
Silt 

Voolupistik 
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Joonis 2: Temperatuurianduri kasutamine 

1.3 Valgusindikaatorid 

Seade Indikaator  Olek Selgitus 

Põhiseade  

VooluLED 

Välja 
lülitatud 

Vool välja lülitatud 

Põleb 
pidevalt 

Vool sisse lülitatud 

Juhtmevaba 
signaali  

LED 

Vilgub 
aeglaselt 

GSM võrgu otsing 

Tumeneb 
aeglaselt  

Puhkereziim 

Kaks kiiret 
ja üks 
aeglane  

Ühendamisreziim või alarmiviivitus 

Pidev 
valgus 3 
sekundit 

Reset tehaseseadetele  

Kiire 
vilkumine 

SMS käsklus töös 
 

2.1 Kasutajatasemete määramine 

Seadme seaded saab määrata või neid muuta läbi SMS käskluste. 

Standartne 3.5mm liides 

(kinnitatakse joonise 1 punkt 2 ossa) 

Temperatuuriandur 
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Kasutajatasemeid on kaks:  
 
Master-kasutaja (“Master”): 

Määrata saab ühe Master kasutaja, kes saab määrata ja muuta 
seadme kõiki seadeid. 
Seadme kõikide funktsioonide kasutamiseks peab Master number 
olema seadmesse salvestatud. Ühte seadmesse saab korraga 
salvestada ainult ühe Master mobiilinumbri.  
 

Family-kasutajad (“Family”): 
Seadmele saab lisaks määrata 4 lisakasutajat, kes saavad seadme 
funktsioone määrata osaliselt.  
Seadmesse lisamata mobiilinumbritelt seadeid määrata ei saa.  

2.2 SMS käsklused 

 SMS käskluste formaat: #kood#sisu#. 
 Telefoninumber võib olla maksimaalselt 16-kohaline.  
 Põhiseade saadab peale SMS käskluse saabumist vastusSMSi.  

 Märkus 

 Kõik vajalikud “#” sümbolid tuleb SMS käsklusesse sisestada.   
 KäsklusSMSides ei kasutata tühikuid.  

 

3.1 Alustamine 

 Sisestage SIM kaart seadmesse: kaardipesa asub seadme küljel. 
Sisestage kaart metallkontaktid ülespidi seadmesse. Kontrollige et 
kaart oleks korrektselt fikseeritud.   

 Kinnitage temperatuuriandur I/O porti.  

 

Voolu sisselülitamine: 

1. Ühendage põhiseade AC vooluallikaga.  
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GSM LED vilgub aeglaselt ca 15 sekundi jooksul ning tumeneb 
seejärel aeglaselt, näidates et seade on GSM võrguga ühenduses ja 
töövalmis.  

Põhiseadme vooluväljund on vaikimisi välja lülitatud.   
2. Kinnitage elektroonikaseadme ühenduspistik põhiseadme 

elektriväljundisse.  
3. M nupp (vt p5 joonisel1) vajutage vooluväljundi sisse või välja 

lülitamiseks M nuppu ca 1 sekundi jooksul.  
Kui kasutajanumbrid on seadmesse lisatud, saab vooluväljundit 
kontrollida SMS käsklustega.  

 Märkus:  

1. Kui GSM indikaatortuli vilgub pidevalt aeglaselt, näitab see 
SIM kaardi ebakorrektset tööd ning seadme funktsioonid ei 
tööta.  

2. Kontrollige kasutuskoha GSM võrgu signaali: 
 GSM võrgu signaali tugevus võib seadme kasutamist 

mõjutada. Seetõttu on oluline valida seadme 
kasutuskohaks tugeva signaaliga ala.   

 Kontrollige seadme esmakordsel kasutamisel seadme 
tööd, saates SMSi põhiseadmesse. Nii saate GSM võrgu 
toimimist kontrollida.  

 

3.2.1 Master numbri määramine 

Saatke järgnev SMS käsklus seadme SIM kaardi numbrile (mobiiltelefon 
millelt käsklus saadetakse määratakse Master numbriks):  
 
Põhiseadme Master numbri määramine:        #00#      
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3.3.1 Family numbri määramine 

Igasse põhiseadmesse saab määrata kuni 4 Family numbrit.  
Family number võimaldab kontrollida põhiseadet, alamseadme voolu ja 
vastu võtta andurite SMS alarmteateid.  
 Meetod 

Master numbrilt saadetakse järgnev SMS käsklus, et:  
Family numbri määramine:  

#06#FamilyNumber#                 
  

 FamilyNumber: kasutajaks määratav mobiiltelefoni number. 
Sisestage koos riigikoodiga, näiteks +372 1234567 

 

3.3.2 Family numbri kontrollimine 

Saatke Master numbrilt SMS:    #06#         

3.3.3 Family numbri kustutamine 

 Meetod 
Master numbrilt saadetakse järgnev SMS, et:  

Ühe Family numbri kustutamine:    #15#FamilyNumber#               
Kõikide Family numbrite kustutamine:      #15#                         
 

3.5 Voolu kontrollimine 

 Meetod 
Meetod 1：Vajutage M nuppu 1 sekundi jooksul (p 5 joonisel1).  
Meetod 2： 
Master numbrilt saadetakse järgnev SMS, et:   
Põhiseadme voolu sisselülitamine:         #01#0#           
Põhiseadme voolu väljalülitamine:         #02#0#            
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3.6 Ootereziimi kasutamine 

 Kirjeldus 
 Vooluväljundile saab määrata sisse/väljalülitumise teatud ajal.   

 Ootereziimi funktsioon lülitub automaatselt välja kui vajutatakse 
ON/OFF nuppu või saadetakse voolu oleku muutuse SMS 
käsklus. Samuti siis kui aktiveeritakse kalendrikontroll või 
temperatuurikontroll.  

 Ooteaja määramisel aktiveeruvad ooteajafunktsioonid, ooteaeg 
on sama nagu eelneval korral määratud.  

 Kui sisselülitumise ooteaeg on määratud ajal kui seade on sisse 
lülitatud, lülitub seade koheselt välja ning sisse tagasi kui määratd 
ooteaeg on möödunud. Kui seade on välja lülitatud, jääb see välja 
lülitatuks kuni määratud ooteaeg on möödunud ja lülitub siis sisse.   

 Meetod 
Master numbrilt saadetakse järgnev SMS, et: 

Sisselülitumise ooteaja määramine minutites:   
#12#0#Minutid#1#           

Väljalülitumise ooteaja määramine minutites:   
#12#0#Minutid#0#          

 
             

 Minutid määratakse vahemikus 1-720, 
 
Ootereziimi väljalülitamine:  #11#0#  
 

3.7 Ajagraafik 

3.7.1 Ajagraafiku sisselülitamine 

 Kirjeldus 
 Voolu sisse ja välja lülitamine määratud perioodiks.   
 Ajagraafiku kontrolli funktsioon deaktiveerub automaatselt, kui 
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muudate voolu olekut käsklusSMSi kaudu või manuaalselt, kasutate 
ootereziimi või temperatuurikontrolli.  

 Meetod 
Master numbrilt saadetakse järgnev SMS, et: 

Ajagraafiku funktsiooni sisselülitamine:  #19#0#1#    
 

Seade lülitab vooluväljundid vastavalt määratud graafikule sisse ja välja.   

3.7.2 Ajagraafiku parameetrite määramine 

 Kirjeldus 

Kui ajaseaded on edukalt määratud, salvestuvad need seadmesse 
kuni seadme tehaseseadete taastamiseni.   

 
 Meetod 

Master numbrilt saadetakse järgnev SMS, et: 
Põhiseadme sisselülitumise perioodi määramine:     

#20#0#NädalaPäev#AlgusAeg#LõppAeg#         
 

 
 NädalaPäev: üks number vahemikus 0 - 9. 

Väärtusele vastava aja määramine:  

Väärtus Vastav nädalapäev 

0 Iga päev 

1 Esmaspäev 

2 Teisipäev 

3 Kolmapäev 

4 Neljapäev 

5 Reede 

6 Laupäev 

7 Pühapäev 

8 Esmaspäevast reedeni 

9 Nädalavahetus 
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 AlgusAeg ning LõppAeg: koosnevad neljast numbrist (hh:mm) ning 
määratakse 24-tunni baasil. Kui AlgusAeg on suurem kui LõppAeg, 
töötab seade järgneva päeva EndTime ajani.  

 Pistiku väljund käivitub AlgusAjal ning lülitub välja LõppAjal. 

 Näiteks: #20#0#1#0000#2130# , 0 tähendab põhiseadet, 0000 
näitab kellaaega 00:00(hh:mm)AM, 2130 näitab kellaaega  
9:30PM.  

3.7.3 Ajagraafiku väljalülitamine 

 Meetod 
Master numbrilt saadetakse järgnev SMS, et:  

Ajagraafiku väljalülitamine:  #19#0#0#        
 

3.8 Temperatuurikontroll 

3.8.1 Temperatuurikontrolli sisselülitamine 

 Kirjeldus 
 Väline temperatuuriandur peab olema kinnitatud seadme I/O porti. 

Seadme vooluväljundit saab nüüd automaatselt kontrollida vastavalt 
keskkonna temperatuurimuutustele.  

 Temperatuurikontrolli funktsioon deaktiveerub automaatselt kui 
muudate manuaalselt seadme reziimi M nupu kaudu või saates 
käsklusSMSi, samuti kui määrate aktiivseks ootereziimi või 
ajagraafiku funktsiooni.  

 Temperatuurikontrolli funktsioonil on soojenemise reziim ning 
jahtumise reziim. Soojenemisreziimil lülitub seade automaatselt 
sisse kui temperatuur on väiksem määratud miinimumväärtusest, 
ning lülitub välja kui temperatuur on kõrgem kui määratud 
maksimaalne väärtus. Jahtumisreziimil lülitub seade automaatselt 
sisse kui temperatuur on kõrgem kui määratud maksimaalne väärtus 
ning välja kui temperatuur on minimaalväärtusest madalam.  
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Meetod 
Master numbrilt saadetakse järgnev SMS, et: 

Temperatuurikontrolli sisselülitamine:  #23#0#1#    
 

3.8.2 Temperatuurikontrolli parameetrite määramine 

 Meetod 
Master numbrilt saadetakse järgnev SMS, et: 

Temperatuurikontrolli parameetrite määramine:   
#24#0#Reziim#MadalTemp#KõrgeTemp#              
 
Reziimi parameetriks saab määrata 1 või 2. Soojenemisreziim on 1, 
jahtumisreziim 2.   
Temperatuurivahemiku saab määrata: -10 ... 50 kraadi. 
 
Näiteks: #24#0#1#15#25# määrab soojenemisreziimi, seadme 
sisselülitumisega kui temperatuur on madalam kui 15 kraadi ning 
väljalülitumisega kui temperatuur on kõrgem kui 25 kraadi.   
 

Peale edukat temperatuurivahemiku määramist salvestuvad parameetrid 
seadmesse kuni seadme tehaseseadete taastamiseni.  

3.8.3 Temperatuurikontrolli väljalülitamine 

 Meetod 
Master numbrilt saadetakse järgnev SMS, et:  

Temperatuurikontrolli väljalülitamiseks: #23#0#0#   
 

3.9 Temperatuurialarm 

 Kirjeldus 
Seadmele saab määrata temperatuurivahemiku, millest väljumisel 
saadab seade SMS alarmteate kasutaja mobiiltelefoni. Funktsiooni 
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kasutamiseks on vajalik sobiv temperatuuriandur.  
 

 Meetod 
Master numbrilt saadetakse järgnev SMS, et: 

Temperatuurialarmi sisselülitamine:  #21#0#1#               
 
Temperatuurivahemiku määramine:  #22#0#MinTemp#MaxTemp#         
(33) 
 
 
 MinTemp ja MaxTemp: väärtused saab määrata vahemikus -10 ... 

50 C. 
Temperatuurialarmi väljalülitamine (vaikimisi väljas):  

#21#0#0#                     
 
 
 

4.1 Alarmandurite ühendamine 

 Kirjeldus 
Seadmega saab ühendada kuni 10 juhtmevaba andurit. 
Ühendamisel saab valida seadeks “alarmandur” või “pidevandur”.  
 
“Alarmandur”: seade käivitab alarmanduri alarmi ainult juhul kui 
seade on alarmreziimil. Kui alarmreziim on välja lülitatud, 
ignoreerib seade alarmandurite alarme.  
 
“Pidevandur”: seade käivitab alarmi ka siis kui seadme 
alarmreziim on välja lülitatud.  
 
Andureid seadmega ühendades märatakse neile nimetused, 
alarmi puhul näidatakse anduri nimetus alarmSMSis.  
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 Meetod 
Master numbrilt saadetakse järgnev SMS, et:  

“Alarmanduri” ühendamine:  
#30#1#nimi#                
 

“Pidevanduri” ühendamine:      #30#2#nimi#      
 

 

Ühe anduri või kõikide andurite korraga seadmest eemaldamiseks:  
 
Ühe anduri eemaldamine:    #44#nimi# 
Kõikide andurite eemaldamine:   #44#                     

 

4.2 Alarmreziimi sisse/välja lülitamine 

 Kirjeldus 
Seade edastab alati pidevandurite alarmid, kuid alarmandurite 
alarmid edastatakse vaid juhul kui seade on lülitatud 
alarmreziimile.  

 
 Meetod 1 
 Helistage seadme numbrile, see muudab alarmreziimi sees/väljas oleku 
ning seade saadab reziimi hetkeoleku kohta teavitusSMSi. 
 
 Meetod 2  

Master numbrilt saadetakse järgnev SMS, et:  
Alarmreziimi sisselülitamine:  #40#1#                
Alarmreziimi väljalülitamine (määratud vaikimisi):      #40#0#   

 

 Meetod 3 
Vajutage alarmreziimi sisse/väljalülitamise nuppu WRC-047-F 

kaugjuhtimispuldil. 
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Märkus: määrates alarmreziimi aktiivseks, käivitub see 30 sekundilise 
viivitusega, mille jooksul jõuate ruumist lahkuda.   
 

4.3 Kaugjuhtimispuldi ühendamine 

 Kirjeldus 
WRC-047-F kaugjuhtimispulti kasutatakse seadme alarmreziimi 
sisse/välja lülitamiseks ja erakorralise alarmi käivitamiseks. Enne 
kasutamist tuleb see seadmega ühendada. Iga seadmega saab 
ühendada maksimaalselt kaks pulti.  
 
 Meetod 
 
Master numbrilt saadetakse järgnev SMS, et:  

 WRC-047-F juhtimispuldi ühendamine:     #30#3#    

 

Seade piiksub ning saadab vastusSMSi: “Activate remote control now!”: 
vajutage juhtimispuldil ükskõik millist nuppu. Seade salvestab 

juhtimispuldi koodi ning piiksub teavitades edukast ühendusest.  

4.3.2 Juhtimispuldi eemaldamine 

Master numbrilt saadetakse järgnev SMS, et: 

Kõikide juhtimispultide eemaldamine:    #45#      
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4.5 Viivitusandurite ühendamine 

 Kirjeldus 
Viivitusanduri käivitumisel aktiveerub automaatselt seadme ootereziimi 
funktsioon. Ühe seadmega saab ühendada kuni viis andurit.   
 
Märkus: kui seade töötab viivitusanduriga, peatab see ootereziimi 
aktiveerumisel automaatselt temperatuurikontrolli ja ajagraafiku 
funktsioonid.   
 
Viivitusandurite parameetrid määratakse samal viisil nagu ootereziimi 
puhul. Vaikimisi seadetes on määratud sisselülitumine 5 min.  
 
 
 Meetod 

Master numbrilt saadetakse järgnev SMS, et:  
Anduri ühendamine seadmega:   

#43#0#                       
 
Seade piiksub ning saadab vastusSMSi: “Activate sensor now!”, 
käivitage lisatav andur.   
 
Märkus: andurit saab kasutada samaaegselt nii alarmandurina kui ka 
viivitusandurina.  
 

Anduri eemaldamine seadmest:   #72#           
 
 

5.1 SMS alarm On/Off nupu vajutamisel  

 Kirjeldus 
Seade saadab alarmsõnumi Master ja Family numbritele kui selle 
On/Off nuppu vajutatakse. Funktsiooni saab keelata Master 
numbrilt.  
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 Meetod 
Master numbrilt saadetakse järgnev SMS, et:  

SMS teavituse saatmine (määratud vaikimisi):    
#03#1#                        

SMS teavituse saatmise keelamine:     
#03#0#                          
 

 

5.4 Oleku kontrollimine 

 Meetod 
Master või Family numbrilt saadetakse järgnev SMS, et: 

Põhiseadme ja alamseadme tööoleku kontrollimine:      #07#    
      

Seade saadab vastuseks teavitusSMSi:  
Main Unit: ON      Temp: 23C 
“Slave1”: OFF      Temp: 30C   T 
“Slave2”: ON       Temp: 23C   C 
“Slave2”: ON       Temp: 25C   D 

Kui aktiivne on ootereziim, kuvatakse “D”, kui temperatuurikontroll siis  
“T”, ning ajakava puhul “C”. 
 
Ühendatud alarmanduri kontrollimine:  #30#                
 
 

5.7 Seadme reset 

 Kirjeldus 
 Funktsioon algseadistab kõikide programmeeritud seadete 

algväärtused, kustutab kõik määratud kasutajanumbrid, aja- ning 
temperatuuriparameetrid.  

 Kui seadme töös esineb häireid, aitab seadme reset enamasti 

seadme töö taastada.  
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 Alamseadmete reset tuleb teostada enne nende põhiseadmega 
ühendamist.  

Põhiseadme tehaseseadete taastamine:  
Meetod 1: vajutage ja hoidke seadme M nuppu 10 sekundi jooksul. 
Meetod 2: Master numbrilt saadetakse järgnev SMS, et:  
Põhiseadme reset:    #08#1234#                        
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6. Tehnilised parameetrid 

Sisendvoolu pistik 

110~230V/50HZ,  

CEE 7/7 hybrid 

Schuko/French/American/Australia 

pistik 

Väljundvool  

110~ 230V/50HZ, 230V 

16A 3600W 

CEE7/4 German “Schuko”/ French/ 

American/Australia 

Töötemperatuur -10℃~+50℃ 

Hoiustamine -20℃~+60℃ 

Suhteline niiskus 10-90%，kondenseerumata 

Kommunikatsiooni- 

protokollid 

GSM PHASE 2/2+  

(andmetöötlusega) 

Andmeliides GSM SIM 1.8V/3.0V pistik 

RF sagedus 433Mhz FSK 

Anduri töökaugus 30-50 meetrit 

Temperatuurianduri 

vahemik 
-10℃~50℃ 

GSM  850/900/1800/1900Mhz 
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Lisa: SMS käsklused 

Kategooria Funktsioon Käsklus 

Kasutajate 
määramine 

Master numbri määramine #00# 

Family numbri lisamine #06#FamilyNumber# 

Family numbri 
kontrollimine 

#06# 

Family numbri 
kustutamine 

#15#FamilyNumber# 

Kõikide Family numbrite 
kustutamine 

#15# 

Sisse/välja 
lülitamine 

Sisselülitamine #01#0# 

Väljalülitamine #02#0# 

Ootereziim 

Sisselülitus viivitusega #12#0#Minutit#1# 

Väljalülitus viivitusega  #12#0#Minutit#0# 

Ootereziimi väljalülitamine #11#0# 

Ajagraafik 

Sisselülitamine #19#0#1# 

Parameetrite määramine  
#20#0#TööPäev# 
AlgusAeg#LõppAeg# 

Väljalülitamine #19#0#0# 

Temperatuuri 
kontroll 

Sisselülitamine #23#0#1# 

Parameetrite määramine 
#24#0#Reziim#Mada
lTemp#KõrgeTemp# 

Väljalülitamine #23#0#0# 

Temperatuuri
vahemiku 
jälgimine 

Sisselülitamine #21#0#1# 

Parameetrite määramine 
#22#0#MinTemp# 
MaxTemp# 
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Kategooria Funktsioon Käsklus 

Väljalülitamine #21#0#0# 

Alarm- 
funktsioon 

Alarmanduri ühendamine #30#1#nimi# 

Pidevanduri ühendamine #30#2#nimi# 

Ühe anduri eemaldamine  #44#nimi# 

Kõikide andurite 
eemaldamine  

#44# 

Alarmreziim sisselülitatud  #40#1# 

Alarmreziim välja lülitatud  #40#0# 

Juhtimispuldi ühendamine #30#3# 

Kõikide juhtimispultide 
eemaldamine  

#45# 

Ajagraafiku alarm 
väljalülitatud 

#47#0# 

Ajagraafiku alarm 
sisselülitatud 

#47#1# 

Ajagraafiku seadete 
määramine 

#46#Päev#AlarmSee
sAeg#AlarmVäljasAe
g# 

Viivitus- 
andurid 

Anduri ühendamine #43#0#     

Anduri eemaldamine  #72# 

Lisaseaded 

AlarmSMS kui On/Off 
nuppu vajutatakse- 

sisselülitatud (vaikimisi 
sisselülitatud) 

#03#1# 

AlarmSMS kui On/Off 
nuppu vajutatakse- 

väljalülitatud  
#03#0# 

 SMS voolukatkestuse ja #05#1# 
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Kategooria Funktsioon Käsklus 

voolutaastamise puhul 
sisselülitatud (vaikimisi 
seadetes sisselülitatud)  

SMS voolukatkestuse ja 
voolutaastamise puhul 

väljalülitatud  
#05#0# 

SMS vastus helistamisele 
sisselülitatud (vaikimisi 

sisselülitatud)  
#49#1# 

SMS vastus helistamisele 
väljalülitatud 

#49#0# 

Alarmreziimi sisse/välja 
lülitamine helistades- 

sisselülitatud (vaikimisi 
sisselülitatud) 

#09#1# 

Seadme 
sisse/väljalülitamine 

helistades 
#09#0# 

Olekukontroll 

Olekukontroll #07# 

Ühendatud 
alarmandurite kontroll 

#30# 

GSM signaali kontroll #27# 

Reset 
Seadme reset 
tehaseseadete 
taastamiseks 

#08#1234# 
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